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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZAWIE 

na rok szkolny 2022/2023 

 

W swojej pracy kierujemy się myślą Jana Pawła II „Żyć nie tylko z innymi, ale i dla innych. 

Wymagać od siebie, nawet wtedy, gdy inni nie wymagają.” 

 

WSTĘP 

        Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym i jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów. Istotą 

działań wychowawczych i profilaktycznych  szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej, 

która opiera się na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i szkole, która 

w swojej działalności  musi uwzględnić zarówno wolę rodziców jak i priorytety państwa. Rolą 

szkoły, oprócz funkcji dydaktycznej jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie jest rozumiane jako wspieranie 

uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wspierany poprzez działania profilaktyczne. 

Program tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia 

wymagania opisane w podstawie programowej. 

 

 PODSTAWY PRAWNE 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 

2. Ustawa o systemie oświaty. 

3. Statut Szkoły. 

4. Konwencja o Prawach Dziecka. 

5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, (Dz. U. z 

dnia 25 sierpnia 2017 r. poz. 1591). 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, (Dz. U. z dnia 29 lipca 2022 r. poz. 1593,1594). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
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dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, (Dz. U. z dnia 24 

lutego 2017 r. poz. 356). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 

2022 r. poz. 1717). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249). 

11.  Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, (Dz. U. z dnia 25 

stycznia 2018 r. poz. 214). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2022 r. poz. 186). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 luty 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. z dnia 9 luty 2022 r. poz. 

339). 

14. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 

poz.645). 

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

 Cel główny: 

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju 

osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i 

społecznym. 

  

Cele szczegółowe: 
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1. Integracja społeczności szkolnej. 

2. Budowanie atmosfery tolerancji i niesienia pomocy uczniom potrzebującym. 

3. Poznanie zasad i norm obowiązujących w relacjach międzyludzkich w grupie, na terenie szkoły, 

klasy oraz w środowisku lokalnym. 

4. Wychowanie w duchu patriotyzmu, kultywowanie tradycji rodziny, szkoły, regionu, kraju. 

5. Stwarzanie uczniom warunków do poznania siebie, rozwoju zainteresowań i uzdolnień. 

6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

7. Zapewnienie uczniom warunków do nauki i wypoczynku. 

8. Dokonywanie wyborów, podejmowania decyzji, dążenie do realizacji wybranych celów 

życiowych. 

9. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia. 

10. Profilaktyka uzależnień. 

11. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów. 

12. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przejawami przemocy. 

13. Eliminowanie zachowań agresywnych. 

14. Wyrabianie poczucia własnej wartości, wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju. 

15. Wzmacnianie postaw i umiejętności takich, jak: asertywność, efektywne porozumiewanie się, 

radzenie sobie z lękiem, altruizm. 

18. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców oraz innych pracowników 

szkoły. 

 

SYLWETKA  ABSOLWENTA 

POSTAWY: 

Uczeń: 

- jest gotowy do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia 

- dostrzega potrzeby innych ludzi 

- okazuje życzliwość i pomoc 

- jest tolerancyjny i otwarty wobec odmienności językowej, kulturowej i religijnej 

- jest twórczy 

- wykazuje zainteresowanie własnym rozwojem 

- aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, społeczności lokalnej, kraju i Europy 

- potrafi  przeciwstawić się złym wpływom 

  

WIEDZA: 

Uczeń:   

- zna tradycje szkoły, regionu, narodu 
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- odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych 

 - rozpoznaje swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać 

- zna zasady dobrego wychowania 

- dostrzega zagrożenia wynikające z nałogów 

  

UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczeń: 

- umie odróżnić dobre postępowanie od złego, hierarchizować wartości, powiedzieć „NIE” 

- współpracuje z rówieśnikami i dorosłymi 

- szanuje poglądy innych ludzi 

- nazywa i wyraża swoje uczucia w sposób kulturalny 

- stosuje zasady dobrego wychowania 

- dba  o własne zdrowie i środowisko naturalne 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Uwagi 

1. Integrowanie 

zespołu klasowego 

i środowiska 

szkolnego. 

- działalność samorządu szkolnego i 

klasowego 

- organizowanie wspólnych imprez, 

wycieczek 

Wszyscy 

członkowie 

społeczności 

szkolnej 

 

2. Wzmacnianie 

właściwych 

zachowań uczniów 

oraz eliminowanie 

zagrożeń 

- lekcje wychowawcze, mające na celu 

wyeliminowanie zachowań 

niepożądanych wśród uczniów 

- rozmowy z uczniami na temat 

bezpieczeństwa, szacunku do drugiego 

człowieka oraz kulturalnego zachowania 

się wobec innych 

- uświadamianie uczniom konsekwencji 

ich złych zachowań oraz ścisłe i 

konsekwentne  egzekwowanie zapisów 

ustalonych w szkolnym systemie nagród i 

kar 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

3. Tworzenie - rozwój grupy poprzez współdziałanie Wychowawcy,  
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pozytywnego 

klimatu 

emocjonalnego w 

grupie. 

oraz współtworzenie oraz 

współodpowiedzialność za wykonane 

zadania 

- organizowanie wspólnych wyjść i 

wyjazdów 

nauczyciele 

4. Uświadamianie 

zagrożeń płynących 

z braku tolerancji. 

- prowadzenie pogadanek i dyskusji na 

temat zagrożeń, płynących z braku 

tolerancji  

 Wychowawcy  

5. Realizacja 

wychowanie do 

życia w rodzinie. 

- prowadzenie zajęć WDŻ Odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

6. Wychowanie do 

poczucia 

odpowiedzialności 

za innych, za 

środowisko i za 

szkołę. 

-podejmowanie wspólnych akcji 

charytatywnych 

- udział w akcji „Sprzątanie świata” 

- mobilizowanie do utrzymania czystości 

w klasie i szkole 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, SU 

 

7. Kształtowanie 

umiejętności 

komunikowania się 

i rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych. 

- zakup nowości do biblioteki 

- zajęcia w bibliotece 

- zajęcia logopedyczne 

Wychowawcy, 

biblioteka 

szkolna, 

pedagog, 

świetlica 

szkolna, 

logopeda 

 

8. Integrowanie 

rodziców i 

angażowanie ich do 

pracy na rzecz klasy 

i szkoły. 

- organizowanie zabaw, dyskotek we 

współpracy z rodzicami 

- lekcje otwarte z udziałem rodziców 

- angażowanie rodziców do pracy w 

„trójkach klasowych” i Radzie Rodziców 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, SU 

 

9. Kształtowanie 

postaw 

obywatelskich, 

wpajanie szacunku 

dla tradycji oraz 

- organizowanie uroczystości szkolnych 

związanych ze świętami narodowymi 

- konkursy o charakterze regionalnym i 

patriotycznym 

- wycieczki po Polsce, poznawanie 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

bibliotekarz, 

Rada Rodziców, 
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poczucia 

przynależności do 

społeczności 

lokalnej i ojczyzny. 

zabytków historii i kultury ojczystej 

- Dzień Patrona Szkoły 

- ślubowanie klasy I 

- udział pocztu sztandarowego w 

Gminnych Obchodach Święta 

Niepodległości, Odpuście Partyzanckim 

- wprowadzanie elementów wychowania 

regionalnego na lekcjach różnych 

przedmiotów 

SU, opiekun SU 

10. Kultywowanie 

tradycji rodzinnych, 

religijnych. 

- organizacja festiwalu piosenki 

dziecięcej 

- jasełka, szkolne i klasowe spotkania 

wigilijne 

- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i 

Ojca 

Wychowawcy, 

nauczyciele, SU, 

Katecheta 

 

11. Pomoc w 

samopoznaniu i 

samoocenie oraz 

umiejętność 

akceptacji siebie. 

- diagnoza samopoczucia uczniów w 

grupie, klasie, szkole 

- warsztaty dla uczniów i rodziców, 

organizowane przez instytucje 

wspierające szkołę 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych 

- opieka nad dziećmi z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz dziećmi 

wymagającymi indywidualnego 

traktowania ze względu na deficyty 

emocjonalne i intelektualne 

- indywidualne spotkania z psychologami 

( współpraca z Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną) 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

 

12. Stwarzanie 

warunków do 

rozwijania 

zainteresowań i 

uzdolnień. 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia i 

zainteresowania 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 
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13. Promocja zdrowia i 

zdrowego trybu 

życia, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

zagrożeń 

wynikających z 

panującej pandemii 

COVID-19. 

- organizowanie zajęć edukacyjnych na 

temat zdrowego odżywiania się 

- pogadanki na temat prawidłowego 

odżywiania 

- pogadanki wychowawców i higienistki 

szkolnej z uczniami na temat 

przestrzegania podstawowych zasad 

higieny, w tym  np. częstego mycia rąk z 

użyciem ciepłej wody i mydła oraz 

ochrony podczas kaszlu i kichania 

- rozmieszczenie płynów do dezynfekcji 

rąk oraz instrukcji dotyczących dbałości 

o zdrowie swoje i innych w czasie 

pandemii COVID-19 

- organizacja zawodów sportowych 

- organizowanie posiłków dla uczniów 

- udział w programach promujących 

zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia: 

„Owoce i warzywa w szkole”, „Dopłaty 

do spożycia mleka i przetworów 

mlecznych w placówkach oświatowych”, 

program „Trzymaj formę” 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pielęgniarka, 

pedagog 

 

14. Pogłębianie wiedzy 

uczniów na temat 

środków 

uzależniających. 

- organizowanie zajęć edukacyjnych np. 

na temat uzależnień od dopalaczy, 

alkoholu, tytoniu, komputera i 

narkotyków 

- realizacja programu edukacyjnego pt. 

„Znajdź właściwe rozwiązane”, dla 

uczniów klas V – VIII 

- udział w programie pt. „Bieg po 

zdrowie”, dla klas IV 

- udział w programie pt. „Czyste 

powietrze wokół nas” dla 5,6 - latków i 

ich rodziców 

- udział w programie pt. „Nie pal przy 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

biblioteka 

szkolna, 

świetlica 

szkolna, 

pedagog, 

psycholog, 

pielęgniarka 
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mnie, proszę”, dla klas I – III 

- obchody  Światowego Dnia Bez 

Papierosa 

15. Dbanie o 

bezpieczeństwo 

uczniów. 

- dyżury nauczycieli w czasie przerw 

międzylekcyjnych 

- kontrola osób wchodzących na teren 

szkoły 

- zapobieganie wagarom 

- nadzorowanie uczniów podczas 

odjazdów do domu 

- spotkanie z policją 

- zapoznanie z regulaminami pracowni 

oraz zachowania w szkole i w drodze do 

szkoły 

- lekcje wychowawcze na temat 

bezpiecznych zabaw 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

16. Przeciwdziałanie 

aktom agresji i 

radzenie sobie w 

sytuacjach 

konfliktowych. 

- organizowanie spotkań z udziałem 

psychologów- organizowanie zajęć na 

temat agresji, jej przyczyn i sposobów 

reagowania na nią 

- zajęcia profilaktyczne prowadzone 

przez pedagoga szkolnego 

- konsekwencja w stosowaniu nagród i 

kar zgodnie ze statutem 

Dyrektor, 

pracownicy PPP 

w Limanowej, 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

17. Poszerzenie oferty 

różnorodnych form 

spędzania wolnego 

czasu. 

- organizowanie wycieczek szkolnych 

- prowadzenie zajęć sportowych w 

ramach Klubu Sportowego „Szczawa” 

- organizacja kółek zainteresowań i 

warsztatów 

Dyrektor, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy 

 

18. Pogłębianie wiedzy 

nauczycieli z 

zakresu profilaktyki 

i postępowania w 

sytuacjach 

- udział nauczycieli w różnorodnych 

formach doskonalenia, związanych z 

profilaktyką 

- gromadzenie w bibliotece szkolnej 

publikacji dotyczących profilaktyki 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagog 

bibliotekarz 
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trudnych. uzależnień 

19. Kształtowanie 

poczucia wiary we 

własne możliwości, 

umiejętności 

unikania 

kompleksów. 

- udział uczniów w zajęciach 

pozwalających poznać swoje mocne i 

słabe strony (zajęcia wzmacniające 

pewność siebie) 

Pedagog,  

psycholog, 

wychowawcy 

 

20. Przeciwdziałanie 

niepowodzeniom 

szkolnym uczniów 

poprzez pomoc 

uczniom z 

trudnościami w 

uczeniu się. 

- organizacja pomocy uczniom mającym 

trudności w uczeniu się 

- stała współpraca z rodzicami 

- współpraca z GOPS i PPP w Limanowej 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog, 

logopeda 

 

21. Włączenie 

przedstawicieli 

Samorządu 

Uczniowskiego do 

konkretnych działań 

profilaktycznych. 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej 

- współorganizowanie konkursów 

szkolnych 

- uczestnictwo w akcjach charytatywnych 

Opiekunowie 

SU 

 

22. Kształtowanie 

świadomości 

ekologicznej. 

- udział w akcjach mających na celu 

ochronę środowiska (np. sadzenie roślin, 

akcja „sprzątanie świata”, zbiórka 

surowców wtórnych, dokarmianie 

zwierząt zimą) 

- realizacja programu profilaktycznego w 

oddziale przedszkolnym „Skąd się biorą 

produkty ekologiczne?” 

 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

23. Kształtowanie 

systemu wartości. 

- przestrzeganie norm i zasad panujących 

w szkole 

- organizowanie ważnych świąt 

szkolnych 

- promowanie uczniów osiągających 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele 
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sukcesy w nauce 

- wręczanie listów pochwalnych 

rodzicom wzorowych uczniów 

- współpraca z rodzicami 

24.  Ułatwienie uczniom 

przybywającym z 

zagranicy, w tym z 

Ukrainy, integracji 

w polskiej szkole, 

pomoc w nauce 

oraz stworzenie 

poczucia 

bezpieczeństwa w 

nowej sytuacji. 

- kształtowanie pozytywnych postaw i 

tolerancji polskich uczniów wobec 

cudzoziemskich kolegów 

- wspieranie uczniów ukraińskich 

mających traumę związaną z wojną 

- zachęcanie uczniów z Ukrainy do 

integrowania się z nowym środowiskiem  

- przybliżenie polskiej kultury i tradycji  

- włączenie do działań adaptacyjnych 

chętnych rodziców i uczniów 

- włączenie chętnych polskich uczniów 

do pomocy cudzoziemcom w nauce i 

opanowaniu programu nauczania  

- umożliwienie udziału cudzoziemcom w 

dodatkowych lekcjach języka polskiego 

na terenie szkoły 

 - propagowanie serdeczności życzliwości 

i współpracy wśród uczniów i nauczycieli 

Dyrektor, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny, 

psycholog 

szkolny 

 

25. Wykorzystanie w 

procesach 

edukacyjnych 

narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz 

metod kształcenia 

na odległość. 

Bezpieczne 

i efektywne 

korzystanie 

z technologii 

cyfrowych. 

- korzystanie z dostępnych narzędzi i 

zasobów cyfrowych 

- organizacja i realizacja procesu 

kształcenia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość 

- obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele 
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EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczo – 

profilaktycznego, poznanie ewentualnych trudności, które pojawiły się w trakcie realizacji 

programu, określenie nastawienia uczestników (uczniów, nauczycieli i rodziców) do realizacji 

programu oraz uzyskanie opinii o wartości zrealizowanego programu wychowawczo – 

profilaktycznego. 

 

Metody zbierania informacji, narzędzia: 

- obserwacja 

- analiza dokumentacji szkolnej 

- analiza osiągnięć uczniów 

- wywiad, rozmowa 

- badania kwestionariuszowe: ankiety, wypracowania uczniów 

Program został przyjęty uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną. 


